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HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO

PERSEMBAHAN
Skripsi ini ku persembahkan untuk :
1. Orang tuaku yang selalu mendoakan ku tanpa henti dan mendampingiku
sampai saat ini.
2. Kakak perempuan tersayang yang selalu memberikan nasehat terbaik.
3. Seseorang yang istimewa yang dapat berperan seperti kakak, sahabat
bahkan lebih dari itu yang selalu mengasihiku, memberikan dukungan
penuh.
4. Semua teman – teman jurusan Manajemen 2014 Universitas Islam Sultan
Agung Semarang yang tidak dapat di sebutkan satu per satu.

MOTTO :
“Selalu jadikan pengalaman masa lalu mu sebagaisebuah pembelajaran yang
berharga untuk berproses menjadi sosok yang lebih baik”.
Berusahalah tanpa henti, lakukan lah yang terbaik, serahkan hasilnya kepada
Allah SWT.Karena sesungguhnya Allah sangat mencintai umat nya yang tidak
mudah menyerah dan memberikan berkah dah ridhonya terhadap umat yang selalu
mengasihinya.
“Perlakukan lah ibumu seperti seorang raja, maka Allah SWT akan senantiasa
membukakan pintu rezeki mu layaknya seorang raja”
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PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
: Seli Oktavianingsih
NIM

: 30401411560

Jurusan

: Manajemen

Fakultas

: Ekonomi UNISSULA

Dengan

ini

menyatakan

karya

ilmiah

berupa

skripsi

dengan

judul

:“PENINGKATANMINAT BELI KONSUMEN MELALUI PENGARUH
BRAND TRUST, BRAND IMAGE, BRAND AWARENESS DAN BRAND
LOYALTY PADA MOBIL HONDA “.
Dan menyetujui menjadi hak milik Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan
Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalty Non – eksekutif untuk di
simpan, dialih mediakan, di kelola dalam pangkalan data dan publikasikannya di
internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan
nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.
Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari ada
pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk
tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan
pihak Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 21 Agustus 2019

Seli Oktavianingsih
NIM 30401411560
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KATA PENGANTAR
Puja dan puji syukur saya haturkan kepada Allah SubhanahuWata’ala yang telah
memberikan banyak nikmat, taufik dan hidayah. Sehingga saya dapat
menyelesaikan

skripsi

yang berjudul“

PENINGKATAN

MINAT

BELI

KONSUMEN MELALUI BRAND TRUST, BRAND IMAGE, BRAND
AWARENESS DAN BRAND LOYALTY PADA MOBIL HONDA. Skripsi ini
saya susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar
Sarjana S1 pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sultan
AgungSemarang.Dalam proses penyusunannya taklepas dari bantuan,arahan dan
masukan dari beberapa pihak. Untuk itu penulis,mengucapkan terima kasih
kepada :
1. Ibu Dra. Hj. Alifah Ratnawati.MM selaku Dosen Pembimbing yang telah
meluangkan waktu dalam membimbing dan mengarahkan penulis sehingga
usulan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Ibu Dr. Hj. Olivia Fachrunnisa, SE.,Msi selaku Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Bapak Dr. Hendar, SE.,Msi selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas
Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung
(UNISSULA) Semarang yang telah mendidik dan membekali ilmu
pengetahuan sebagai pedoman dalam penyusunan usulan penelitian skripsi ini.
5. Kedua orang tua, keluarga dan teman yang sudah memberikan dukungan
.motivasi serta doa
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Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna di karena
keterbatasanya pengalaman yang di miliki penulis .Oleh karena itu ,penulis
mengharapkan segala bentuk saran serta masukan yang membangun dari berbagai
pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan segala pihak
khususnya dalam bidang manajemen pemasaran.

Semarang, 21Agustus 2019
Penulis,

SELI OKTAVIANINGSIH
NIM. 30401411560
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